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•
• Adviseur Houtbescherming (3-daagse nascholingscursus-50 punten)
•
•

De cursus Adviseur Houtbescherming is speciaal opgezet voor iedereen die beroepsmatig of uit persoonlijke interesse te maken heeft met hout. Het betreft dan ondermeer bestrijd ingstechnici , aannemers, makelaars, bouwbedri jven en verantwoordelijken voor restaurat ie van (h istorische) panden.
De cu rsus geeft inzicht in het herkennen van houtsoorten en de indeling in duurzaamheidklassen. Veel aandacht wordt besteed aan het herkennen van schimmels en houtaantastende insecten en de wijze waarop aantasting kan worden voorkomen
en/of bestreden. Ervaren docenten leren u inspecties uit te voeren en de benodigde berekeningen en rapportages aan een
opdrachtgever duidelijk weer te geven.
In de praktijk wordt aandacht besteed aan houten constructies door het bezoeken van een aantal monumentale panden.
Hierdoor verkrijgt u een breed inzicht in bouw, aantasting en bescherming van hout.

Voor deze cursus, die eind oktober begint, kan nog worden ingeschreven.
Knaagdieren in de landelijke omgeving (nascholingsdag-25 punten)
Op veler verzoek van cursisten van het nascholingsprogramma 'Best rijding mollen ' en vanuit diverse d iensten en (agrarische)
bedrijven die zich met bestrijding van knaagdieren in de landelijke omgeving bezighouden, heeft het KAD de cu rsus Knaagdieren in de landelijke omgeving ontwikkeld.
De cursus is gericht op het herkennen va n sporen en schade van onder meer natte en droge woelratten, veldmuizen, aardmuizen, rosse woelmuizen, muskus- en beverratten. Daarnaast leert u de sporen en schade te onderscheiden om te weten
wat de beste bestrijding is. De cursus bevat een theoretisch gedeelte in de ochtend, waarbij wordt ingegaan op de biologie,
leef wijze en wettelijke regelingen aangaande beheersing van deze diersoorten. In de middag volgt het praktijkgedeelte met
onder meer sporenherkenning en de oefening met het uitzetten van vangmid delen, zoals klemmen en (nieuwe) inloopvallen.

Voor deze cursus, die eind 2008 begint, kan alvast worden ingeschreven.
Oriëntatie plaagdieren in en rond gebouwen Cl-daagse cursus)
Plaagdieren? Ongedierte? Bij de meeste mensen lopen de rillingen over de rug alleen al bij het woord . Ratten zo groot als
katten! Kakkerlakken krijg je alleen als je een vies huishouden hebt, zijn de opmerkingen die wij bij het KAD vaak horen.
Deze !-daagse cursus is ontwikkeld om een breed publiek meer kenn is te laten nemen van wat nu de plaagdieren zijn die in
en rond gebouwen kunnen voorkomen. Wat zijn uiterlijke kenmerken, wat is hun schade en bovenal hoe kun je ze weren en
in het uiterste geval bestrijden?
Deze cursus is bedoeld voor hu ismeesters, conciërges, politie en overige hulpdiensten, medewerkers van woningbouwverenigingen, technisch personeel, makelaars, huiseigenaren en overige geïnteresseerden . Een KAD informat iemap en naslagwerk
zijn inbegrepen.

Er zijn diverse data mogelijk.
Receptioniste plaagdierbestrijdingsbedrijf / meldpunt plaagdieren bij gemeente Cl-daagse cursus)
De recept ionist(e), balie- en/of telefoonmedewerker/ster speelt een belangrijke rol bij de imagovorming van elke organisat ie.
Hij/zij staat bezoekers immers als eerste te woord . In deze cursus wordt in één dag een duidelijk overzicht gegeven over hoe
men het beste in kan gaan op telefoont jes van (potentiële) klanten . Assertivite it, begrip, maar ook ke nnis vormt hier de basis
van. In de cursus doet men ook basiskennis over plaagd ieren op en een KAD informatiemap en naslagwerk zijn inbegrepen.

Er zijn diverse data mogelijk.
Dierplaagbeheersing en gezondheidsrisico's (nascholingsdag-25 punten)
De aanwezigheid van plaagdieren kan tot de nodige gezondheidsproblemen leiden. In de Middeleeuwen veroorzaakten
knaagdieren bijvoorbeeld grote plagen in Europa, met enorm veel sterfte tot gevolg. Tot 1959 kwam ook in ons land malaria
voor, veroorzaakt door de malariamug. Maar ook nu treden nog steeds problemen op met plaagdieren, die kunnen leiden tot
gezondheidsproblemen en/of economische schade. In de cursus " Pl aagdieren en Gezondheidsrisico's" , die dit najaar wordt
gegeven, wordt de cu rsist een overzicht geboden van ziekteverwekkers die door verschi llende plaagdieren kunnen worden
overgedragen op mens en d ier. Hierbij zal naast de aandacht voor Nederland, ook aandacht worden besteed aan het internationale perspectief. Door het vele transport van goederen lopen we immers de kans dat ook plaagdieren van elders (met
bijbehorende ziekten) hier opduiken. De cursus wordt gegeven door dr.ir. Bastiaan Meerburg, zelf erkend dierplaagbestrijder
en onderzoeker aan de Universiteit Wageningen.

Deze cursus kan op zowel dinsdag 9 als donderdag 11 december worden gevolgd.

Opgeven kan via de website www.kad.nl/info@kad.nl.
Wilt u voor één of meerdere cursussen vast op de wachtlijst geplaatst worden,
mail dit dan naar gotten@kad.nl
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